
NOTAS IMPORTANTES 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – IGREJA 

CRISTÃ DE IPANEMA 

Assembléia Geral (Ordinária e Extraordinária) 

Ficam convocados os membros efetivos da 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA a se reunirem 

em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, 

às l2 (doze) horas do domingo dia 15 de abril do 

corrente ano de 2012, na sede social, na Rua Joana 

Angélica, 203, nesta cidade do Rio de Janeiro, 

para tratar dos seguintes assuntos:  

I - Em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) 

eleger o Secretário de atas; b) tomar conhecimento 

do relatório pastoral; c) apreciar o relatório da 

Tesouraria referente ao exercício de 2007 e o 

respectivo parecer da Comissão de Exame de 

Contas; c) discutir o orçamento para o ano civil 

corrente d) assuntos gerais.  

II – Em ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA: a) eleger os membros do 

Conselho de Presbíteros da Igreja para o próximo 

quadriênio, em número que a própria Assembléia 

fixar (artigos 13 e 14 do Estatuto); b) eleger o 

Pastor efetivo da Igreja para o próximo 

quadriênio (art. 14).   

Esclarece-se que, não havendo o quorum 

estatutário de um terço dos membros efetivos 

civilmente capazes residentes no município da 

sede, a Assembléia Geral Extraordinária fica 

automaticamente convocada para o domingo 

seguinte, dia 22 de abril, no mesmo horário, 

quando se reunirá com qualquer número. 

Rio de Janeiro, l9 de março de 2012 

Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e 

Presidente do Conselho 

 

JETHER RAMALHO E A CONFERÊNCIA DO 

NORDESTE - Nesta manhã de Ramos ouviremos 

atentos o testemunho de Jether Ramalho, sobre um 

dos eventos mais marcantes da Igreja evangélica 

brasileira, acontecido no ano da fundação da ICI: a 

Conferência do Nordeste.  Jether e Lucilia foram 

atores deste capítulo profético da presença evangélica 

no país. Bendito seja Deus por vidas exemplares e tão 

inspiradoras.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã às 18:30h 

teremos a classe Paul Tillich. O tema: O profeta do 

Reino de Deus, o quarto capítulo do livro de Jose 

Antonio Pagola, Jesus: aproximação histórica.  

 

PRESENÇA DA ICI NO VIDIGAL - No último 

domingo ocorreu o culto da ICI no Vidigal. O 

encontro deu-se na casa da Senhora Lindomar, 

contando com a presença de mais de 10 

pessoas. O culto foi marcado especialmente pela 

participação dos adolescentes, a maioria deles filhos 

das pessoas que compõem o grupo.  Graças a Deus 

por nosso encontro! 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração 

desta próxima quarta-feira será na residência de 

Ângela Amaral, Rua Cupertino Durão, 219 apto 

1502-Bl. A – Leblon. O horário: 15:00h.  Participem! 

 

INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO – Já temos o 

tema para o nosso encontro em São Moritz, que 

ocorrerá entre os dias 18 a 20 de maio: A essência do 

evangelho: o convite ao desapego. As inscrições já 

estão abertas. Os preços continuam os mesmos do 

ano passado: Inscrição: R$ 10,00; R$ 400,00 - o 

adulto no quarto single (1 pessoa sozinha no quarto); 

R$ 300,00 - cada adulto no quarto duplo (2 adultos 

no mesmo quarto); R$ 280,00 - cada adulto no 

quarto triplo (3 adultos no mesmo quarto); R$ 

200,00 - cada adulto no quarto quádruplo ou 

quíntuplo (4 adultos no mesmo quarto); * Cortesia 

de duas crianças até 12 anos no quarto com dois 

adultos pagantes.  Os pagamentos poderão ser 

parcelados em 2 cheques. Um para este domingo e 

outro para início de maio.  Não serão recebidos 

pagamentos no hotel a não ser em caso de extrema 

necessidade. O pagamento também poderá ser 

efetuado diretamente na conta do hotel: Hotel São 

Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/corrente: 13584-7, 

CNPJ: 33.196.197.0001/35. Enviar o comprovante 

com seu nome para o seguinte e-mail: 

eventos@saomoritz.com.br ou então ligar para 2239-

4445 confirmando o depósito.  O pacote inclui pensão 

completa. Reservamos um micro-ônibus de 31 

lugares ao preço especial de R$ 30,00 por pessoa. 

Inscreva-se logo.  

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No momento estão 

faltando os itens aveia e extrato de tomate. 

Agradecemos a colaboração de todos. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Miriam Teixeira Guimarães, Heloisa de Moura 

Figueiredo; dia 02: Elizabeth Simões Dannemann, 

Martha Martins de Castro Andrade Guerreiro; dia 03: 

Lorena Soárez Marcondes de Moura, Ricardo 

Sarmento Costa; dia 4: George Paiva Costa Filho, 

João Braga de Souza Ventura; dia 06: Viviane Lima 

Campos.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede 

a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

NOTA DE AGRADECIMENTO: Nossa profunda 

gratidão pelo gesto dos amigos da Escola de Volei do 

Betinho, escola de vôlei frequentada por nossa 

querida Vilma Hamacher. No último encontro de 

nosso projeto social cesta básica, foi feito o pedido, 

por parte de D. Pedrina, de uma cadeira de rodas para 

atender uma familiar sua. A Escola de Vôlei 

do Betinho, localizada na praia do Leblon, 

prontamente se organizou e providenciou a compra 

da cadeira de rodas para essa senhora. O nosso muito 

obrigado pelo gesto de doação e amor! Gestos como 

esse nos servem de estímulo à própria fé!   

  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Marcelo; Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite: Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos os 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO 
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